
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الناصرية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

001رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

65 معيد 0صفرصفر42355422احمد رحيم كاظم سالم221751001003 1  0.00

صفر معيد 0مممممماحمد علي رزاق جوده221751001005 2  0.00

م معيد 71697083790ماحمد لطيف طلب حامد221751001008 3  0.00

75 معيد 0م34م505068احمد مسعد رمضان مجحم221751001009 4  0.00

صفر معيد 0مصفرصفرممماركان حسين ماشي جاسم221751001010 5  0.00

78 معيد 565354590صفر53اسعد رشيد سعيد سراج221751001011 6  0.00

80 معيد 0مصفر56507240الحسنين امين حميد منصور221751001013 7  0.00

75 معيد 3523513535220الحسين حامد صالح مهدي221751001014 8  0.00

89 معيد 94730صفر732677باسم فالح حزام حمود221751001017 9  0.00

88 معيد 68780م78م68بسمان سلمان نعيم مهدي221751001018 10  0.00

82 معيد 36340تسع647770تبارك داخل ريسان علوان221751001020 11  0.00

صفر معيد 0صفر8461807787جعفر قاسم حساوي ريه221751001021 12  0.00

89 معيد 1000صفر9690صفر81حسن عادل ناصر علي221751001025 13  0.00

صفر معيد 6354804051520حسن عبد الكريم كاظم سالم221751001026 14  0.00

88 معيد 0صفر7071787772حسن علي ساجت جابر221751001027 15  0.00

79 ناجح 655486586168471حسن قيس صالح حسين221751001028 16  67.29

86 ناجح 696288716260498حسين ثامر بدن صالح221751001030 17  71.14

صفر معيد 780مم6257محسين خليل هادي ريكان221751001032 18  0.00

54 معيد 0%2518%36285011حسين سالم ساير جرك221751001033 19  0.00

74 معيد 0صفر5050785050حسين سعد ياسر مزعل221751001034 20  0.00

78 معيد 500%2419صفر5050حسين صادق جميل طه221751001036 21  0.00

76 معيد 0صفر5135503536حسين عزيز حنش عوده221751001037 22  0.00

89 معيد 0صفر5855866351حسين محسن ذياب ايدام221751001039 23  0.00

59 معيد 530صفر50266137حسين مهند عوده جاسم221751001040 24  0.00

صفر معيد 960م6481م73حيدر احمد مهلهل نعيمه221751001042 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الول الدور

المعدل

التطبيقي

64 معيد 5040413134570حيدر داخل حسين علي221751001043 26  0.00

72 معيد 0م6426675055حيدر ماجد عبد مديبغ221751001045 27  0.00

74 معيد 5938653836220حيدر مجتبى م جار ا221751001046 28  0.00

60 معيد 0م5038642828حيدر م غلب حسن221751001047 29  0.00

72 معيد 0صفرصفر50506450خالد وليد خالد جابر221751001048 30  0.00

65 معيد 735131600%5318رسول مجتبى م جار ا221751001050 31  0.00

75 معيد 0م67صفرم6238زياد موحان وداعه ساجت221751001052 32  0.00

60 معيد 5053652350510زيد ماجد غبد اللطيف عبد الرزاق221751001054 33  0.00

87 معيد 42500صفر562670سامي حامد طاهر مكلف221751001055 34  0.00

56 معيد 0م64م63م50سجاد عبد ا ابراهيم احمد221751001058 35  0.00

85 معيد 26570صفر573459سيف عامر منصور هليل221751001059 36  0.00

92 معيد 680صفرصفر555769سيف واثق م ابراهيم221751001060 37  0.00

86 معيد 7054795431670ضرغام حسن زغير حمود221751001061 38  0.00

72 معيد 5150684141500ظافر علي عبد الوهاب سكر221751001062 39  0.00

50 معيد 280صفرصفرصفر5150عادل رعد ايدام فريح221751001063 40  0.00

67 معيد 33260%50505016عباس احمد صالح عبد ا221751001064 41  0.00

76 معيد 0م34م503364عباس حسين علي كنيهر221751001065 42  0.00

56 معيد 572124310%5015عباس ستار سرحان مطر221751001066 43  0.00

86 معيد 0م82%79777618عبد ا م طالب موحان221751001071 44  0.00

83 معيد 0مممصفرصفر60عصام الدين عبيد خلوي طرخان221751001072 45  0.00

86 معيد 0م75م7557معلي احمد دريس حسن221751001073 46  0.00

84 ناجح 715979655565478علي احمد محسن دويش221751001075 47  68.29

74 معيد 2431510%547819علي امجد حميد شياع221751001076 48  0.00

79 ناجح 605469505064426علي جبار عوض حسن221751001077 49  60.86

85 معيد 0م905564م67علي حميد شاكر كاظم221751001079 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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2017/2016
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001رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

85 معيد 200مصفر505959علي سعود ساير شكاحي221751001082 51  0.00

84 معيد 0صفر6350585457علي شاكر خضير حبيب221751001083 52  0.00

85 معيد 0م57صفر535864علي صالح كامل عبد221751001084 53  0.00

83 معيد 0م5850725067علي صالح محمود عبد الرزاق221751001085 54  0.00

صفر معيد 0ممم75ممعلي طارق نايم حنين221751001087 55  0.00

87 معيد 0صفر959492صفر90علي عادل عجمي رمضان221751001088 56  0.00

92 معيد 9280910صفر7360علي عبد الحسن خضير عباس221751001089 57  0.00

صفر معيد 5740839190790علي عبد الحسين شويل عوده221751001090 58  0.00

87 معيد 6950753568530علي عبد الحسين هجاوي عبد الحسين221751001093 59  0.00

74 معيد 0م5058522032علي عبد الكريم م جدوع221751001094 60  0.00

61 معيد 36560%50285711علي كريم موازي فرج221751001096 61  0.00

84 معيد 777571830م%11علي م حميد حدود221751001097 62  0.00

92 معيد 0صفر938887صفر98علي هاتف ابراهيم نعمه221751001098 63  0.00

م معيد 0ممممممفارس كاظم علي عبد النبي221751001100 64  0.00

81 معيد 542934360صفرصفرفضل هيثم كريم منادي221751001102 65  0.00

صفر معيد 747767770م66كاظم عارف سمير معجل221751001104 66  0.00

91 معيد 50670صفر747275كرار حمد موتان غانم221751001105 67  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشكرار حيدر صبري بوهان221751001106 68  0.00

83 معيد 4133503941530كرار علي يوسف علي221751001107 69  0.00

82 معيد 6359682532500كرار موسى مجيد رحيمه221751001108 70  0.00

75 معيد 79939379860ممؤمل علوان كاظم جاسم221751001109 71  0.00

85 معيد 0صفرم7582م62مجتبى عادل ناصر علي221751001110 72  0.00

85 معيد 0صفر9599صفر8993محسن عادل محسن حسن221751001111 73  0.00

71 معيد 0م77745659مم جميل كامل حميد221751001112 74  0.00

75 معيد 32320صفر545050م صادق علي سبتي حبيب221751001113 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية الناصرية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

001رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

82 ناجح 766583638078527م صلح هادي كاظم221751001114 76  75.29

86 معيد 800مم93م65م عايد كمر عوده221751001115 77  0.00

84 معيد 2258340صفر5028م عبد الخالق جواد علي221751001117 78  0.00

69 ناجح 776580527173487م عبد الرضا رزيج م221751001118 79  69.57

82 معيد 62540%19صفر5927م علي موسى جبر حسين221751001119 80  0.00

صفر معيد 5040610صفر50صفرم مسلم سالم نجف221751001121 81  0.00

90 معيد 0صفر9685صفرعشر81م مصطفى حسن علي سفيح221751001122 82  0.00

83 معيد 0صفرصفرصفر8778صفرم هاتف حمادي جاسم221751001123 83  0.00

81 معيد 5741674250560م وسام جبار خضير221751001124 84  0.00

83 معيد 3942550صفرعشر65مسلم حيدر حمود حسين221751001128 85  0.00

86 معيد 740صفر79646365مصطفى حامد كاظم سلطان221751001130 86  0.00

83 معيد 36300%12م71صفرمصطفى علي شمخي جبر221751001133 87  0.00

75 معيد 0م52صفر625369مقتدى شاكر مجيد حسين221751001135 88  0.00

78 معيد 0م67767154ممنتظر حبيب عبد الرضا عليخان221751001136 89  0.00

83 معيد 0م58م7381ممهيب صبيح كطافه فليح221751001138 90  0.00

م معيد 0ممممممناصر ضيف ا فرحان عبد النبي221751001140 91  0.00

73 معيد 0خمسسبعصفر555071نور الدين م مجيد حسين221751001141 92  0.00

70 معيد 36240م503341هشام علي بادي مزيعل221751001143 93  0.00

85 معيد 5867794150850ياسر حسين خلف رهيف221751001144 94  0.00

86 معيد 7275830عشرم68يحيى حسن عثمان فالح221751001145 95  0.00

91 معيد 0صفرصفرصفر806486يعقوب شبيب غازي دحام221751001146 96  0.00

84 معيد 0صفر50705042صفريوسف علي موحان عواد221751001148 97  0.00

84 معيد 5234675036400يوسف فريد حسن مجيد221751001149 98  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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المشاركون

98 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

1 91 6 % 6.12

 89.36

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

94 

84 

 88.24

85 

75 

83  9183 87 74 0 

51 77 38 45 43 0 

 61.45 84.62 45.78 51.72 58.11 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


